ALEX LANZA

Boletim eletrônico semanal da Abes-MG
Ano 1/número 21/ 20 a 26 de juLho de 2010

Petrobrás recebe
projetos até agosto
O programa Petrobrás Ambiental está com inscrições
abertas para o processo de seleção pública de projetos
em 2010. Este ano, o Programa tem como tema “Água e
Clima: contribuições para o desenvolvimento sustentável”.
Os projetos devem atender a uma das seguintes linhas de
atuação determinadas: gestão de corpos hídricos superficiais
e subterrâneos; recuperação ou conservação de espécies e
ambientes costeiros, marinhos e de água doce; a fixação de
carbono e emissões evitadas. Poderão participar iniciativas
de todo o Brasil de pequeno, médio e grande portes. Os
vencedores vão receber, durante um período de dois anos,
um total de R$ 78 milhões. As inscrições já estão abertas e
vão até 19 de agosto. Mais informações podem obtidas no
site do programa: www.petrobras.com.br/ppa2010

CBH do Rio Doce
aprova Plano de
Recursos Hídricos
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce)
aprovou, por unanimidade, o Plano Integrado de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH-Doce).
A votação do Plano foi realizada na última quarta, 14, em
Governador Valadares, durante a 11ª Reunião Extraordinária
do Comitê. O Plano contém um diagnóstico dos principais
problemas, disponibilidades e demandas por água na Bacia,
assim como as diretrizes para gestão dos recursos hídricos e
ações para recuperação hídrica com o objetivo de garantir água
em qualidade e quantidade adequadas aos seus usos no presente
e para as futuras gerações. A implementação e a manutenção
dos programas e subprogramas previstos para os próximos dez
anos demandarão investimentos estimados em R$ 1,34 bilhão. A
íntegra do Plano pode ser consultada em www.pirhdoce.com.br

Alceu Marques assina convênio com Abes-MG

Abes-MG firma convênio
com Ministério Público
A Abes-MG e a Ministério Público de Minas assinaram na última
quinta, um Termo de Intercâmbio Técnico e Científico, por meio
do qual a entidade irá promover cursos técnicos e de capacitação
para o Ministério Público e indicar, quando for solicitado,
profissionais das áreas de saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos para atuarem como consultores técnicos em ações à
frente das quais esteja o Ministério Público. Durante a solenidade,
o Procurador Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques
destacou a importância de convênios como o assinado
com a Abes para a melhoria da eficiência do Ministério
Público, na medida em que a instituição capacita melhor,
do ponto de técnico, seus profissionais. Tanto o presidente
da Abes-MG, Márcio Pedrosa, quanto o vice-presidente, Carlos
Orsini, destacaram o convênio como parte de um processo de
renovação da entidade que, para ambos, tem a informação e
o conhecimento em sua área de atuação como o que de mais
significativo pode oferecer à sociedade.

Internautas rejeitam
mudar Código Florestal
A maioria esmagadora dos internautas que votaram na pesquisa
da Abes-MG sobre o Código Florestal rejeita as mudanças no
Código que estão sendo discutidas no Congresso. Até a última
sexta-feira, 84,62% dos votantes eram contra as mudanças.
Apenas 15,35% defendiam a reformulação. Participe também
da enquete da Abes-MG, que está disponível no site da
entidade: www.abes-mg.org.br

Fhidro abre edital para projetos
Quem tem algum projeto na área de recursos hídricos deve ficar atento ao edital do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais (Fhidro), que irá financiar projetos nas seguintes
áreas: sistema de informações sobre recursos hídricos; cadastro de usuários de recursos hídricos; recuperação de nascentes,
áreas de recarga hídrica; áreas degradadas e revegetação de matas ciliares; saneamento; convivência com a seca e
demanda espontânea.O valor total dos recursos é de R$ 30 milhões. O prazo para a apresentação dos projetos vai de 15
de agosto a 15 de novembro. O texto completo do edital pode ser consultado no site do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam), em http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/Fhidro/2010/edital-2010.pdf
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